CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA AMBROSINA PAES COELHO, 190
CNPJ: 00.991.547/0001-04
FONE: (67) 3247-1254

Indicação: 267 / 2021
AUTORIA: VEREADOR PRESIDENTE AVERALDO BARBOSA DA COSTA
O vereador que a presente subscreve na forma regimental, indica, ouvido o Egrégio Plenário, seja
encaminhado expediente ao Exmo Sr. CLEVERSON ALVES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de
Costa Rica-MS, com cópias ao Exmo. Sr. PENIDES GARCIA JACINTO, Secretário Municipal de
Obras Públicas e ao Exmo. Sr. VALDEIR ANTÔNIO PIMENTA, Diretor do Demutran (Departamento
Municipal de Trânsito), recomendando estudos e viabilização no sentido de retirar o Canteiro Central
localizado na curva da Rua Ozório Lemes da Silva que dá acesso a Rua Minas Gerais no Bairro Jardim
Residencial Buenos Aires e substituir por "Tartarugas de Trânsito".
JUSTIFICATIVA
Tal solicitação visa atender as demandas dos munícipes, favorecendo um tráfego veicular seguro aos
transeuntes e aos condutores.
Tendo em vista que o canteiro central foi construído há muito tempo como uma via para permitir o acesso
do grande fluxo de veículos ao Parque de Exposição Laerte Paes Coelho no evento da “ Festa do Peão”,
sendo que atualmente existem várias vias de acesso ao local e os moradores da região relatam
dificuldades para estacionar os seus veículos próximos as suas residências porquanto o canteiro central
atrapalha as manobras dos automóveis.
Outrossim, a tartaruga de sinalização promove uma visibilidade que pode ser identificada a longas
distâncias e em períodos noturnos, que é uma característica extremamente importante para a segurança
dos motoristas de veículos automotores que trafegam nas vias a noite.
Portanto, solicitamos que o Governo Municipal viabilize a substituição do canteiro central por tartarugas
de trânsito no local informado visando beneficiar e trazer segurança à população do nosso município.
Por este e outros motivos, rogo aos nobres colegas a aprovação do encaminhamento da presente
indicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COSTA RICA,
Costa Rica/MS, 13 de setembro de 2021

Averaldo Barbosa
Presidente(a) - MDB
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